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Resumo 

 A Climatologia Dinâmica se fundamenta na movimentação das massas de ar, grandes porções de ar 
atmosféricos com características específicas. Traçou-se como objetivo contabilizar a participação das massas 
de ar que atuaram em janeiro e em julho de 2010, ano climatologicamente padrão. Janeiro representando a 
estação do verão, na qual prevalece a atuação das massas de ar de baixa pressão atmosférica e julho, a 
estação do inverno, na qual prevalece os sistemas atmosféricos de alta pressão, liderada pela massa Polar 
atlântica. Além das cinco massas de ar, atuam também os sistemas frontais, mais frequentes no Sul do Brasil. 
O foco da abordagem foi a região da cidade de Campo Mourão-PR. Para essa região foi caracterizado os 
estados do tempo que as massas de ar e os sistemas frontais habitualmente proporcionam. Para os dois 
meses estudados foram contabilizadas as participações de todas as massas de ar que atuam no Brasil e 
espacializadas em cartas do Brasil por meio do software Qgis.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

As massas de ar são grandes células de ar na troposfera, as quais se originam em 
extensas áreas onde há uma certa homogeneidade nos elementos estáticos, ou seja, da 
superfície, dos quais elas adquirem suas características higrotérmicas e barométricas. Elas 
são dotadas de movimentos horizontais e verticais, guiados pela mecânica física dos gases 
e pela dinâmica da circulação geral da atmosfera terrestre (BORSATO, 2016). Diante 
dessas considerações, respalda-se que as massas de ar devem ser estudadas na sua 
escala de grandeza “sinótica”, para depois ser compreendida na escala pontual.  

Para a Região Sul do Brasil, os estados do tempo na estação do inverno se 
caracterizam pelo amplo domínio dos sistemas atmosféricos de alta pressão e para a 
estação do verão, pelos sistemas continentais e de baixa pressão (BORSATO, 2006). Além 
da sucessão das massas de ar com características de pressão, temperatura e umidade 
contrastantes há elementos geográficos como a presença da cordilheira dos Andes no 
oeste do continente Sul Americano, a floresta Amazônica ao norte e o oceano Atlântico ao 
leste. Eles são capazes de influenciarem nas gêneses, na dinâmica e nas características 
das massas de ar, fornecendo calor e/ou umidade.  

Reconhece-se que para a região de Campo Mourão, cidade nas proximidades do 
trópico de Capricórnio e no interior do continente que a dinâmica das massas de ar é 
bastante ativa, considerando a rotatividade entre as quatros que habitualmente mais atuam. 
Já houve conjectura em que no período de uma semana, a região perpassou pelas quatro 
massas de ar, (Polar atlântica, Tropical atlântica, Equatorial atlântica e Tropical continental). 
Essa sucessão é habitual para a Região Sul do Brasil, embora o tempo em que uma massa 
de ar permanece sobre uma área, raramente extrapola uma semana. Porém, na estação 
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do inverno, a massa Polar atlântica domina os estados do tempo por períodos que sobre-
exceda uma semana (BORSATO, 2006). 

Os estados do tempo são asserções ou características higrotérmicas 
proporcionadas pelas especificidades das massas de ar. Aquelas de baixa pressão 
atmosférica, além da temperatura oscilar acima da média mensal, as instabilidades 
atmosféricas é a principal consequência. Para as de alta pressão, o ar apresenta-se estável 
e a amplitude térmica diária é elástica, as temperaturas são mais baixas no período noturno, 
consequência da intensa irradiação ou da advecção de ar frio. São mais quentes no meio 
da tarde, período da máxima irradiação. 

Os dados dos elementos do tempo mensurados na estação climatológica de Campo 
Mourão mostram que as intensidades das massas de ar oscilam para cada evento, sendo 
que as de alta pressão intensificam-se na estação mais fria e as de baixa, na estação mais 
quente com reflexos na intensidade e direção dos ventos, na intensidade e distribuição das 
chuvas e também na temperatura do ar. 

Estudaram-se a participação das massas de ar em dois meses, janeiro e julho de 
2010, considerando um ano padrão neutro. Janeiro foi o mês referência para a estação de 
verão e julho para a do inverno. A partir da quantificação em porcentagem das participações 
das massas de ar no Brasil, elas foram espacializadas em cartas climáticas. 

Neste artigo, o foco e o objeto foi Campo Mourão. Para essa localidade, os estados 
do tempo foram observados e confrontados com os dados registrados na estação 
climatológica do INMET, Campo Mourão. Embora seja pertinente se analisar as 
participações dessas massas de ar para outras localidades do Brasil.  

 
2. METODOLOGIA 
 

A dinâmica e a participação das massas de ar nos estados do tempo para o Brasil 
foram investigadas em escalas temporal e espacial. Na temporal, foi diária e na espacial a 
sinótica. Partindo-se da leitura e interpretação das cartas sinóticas da Marinha do Brasil 
das 12h (TMG1), apoiando-se também na interpretação das imagens de satélite Goes-10 
(CPTEC-IMPE, 2018). Metodologia proposta por Pédelaborde (1970) identificou-se as 
massas de ar que atuavam naquele dia para quatorze localidades: Uruguaiana - RS (-29,75 
e -57,08°), Campo Mourão - PR (-24,03 e -52,50°), Diamantino - MT (-14,40 e -56,46°), 
Brasília - DF (-15,79 e -47,93°), Tarauacá - AC (-8,17 e -70,77°), Benjamin Constant-AM (-
3,38 e -70,03°), Caracaraí - RR (1,83 e -61,13°), Breves - PA (-1,68 e -50,48°), Fortaleza - 
CE (-3,77 e -38,55°), Natal - RN (-5,92 e -35,20°), Salvador - BA (-13,00 e -38,51°), Vitória 
– ES (-20.19° e -40.22°),São Paulo - SP (-23,65 e -46,61°) e Chuí - RS (-33,74 e -53,37°). 

Para cada uma das localidades foi organizado uma tabela em planilhas do Excel® e 
atribuídos valores numéricos, convertidos em porcentagens, os quais foram espacializadas 
em cartas do Brasil, por meio do interpolador IDW (inverso da distância ao quadrado) no 
software livre Qgis. 

Os sistemas atmosféricos considerados foram: Sistema Frontal (SF), massa Tropical 
continental (mTc), massa Tropical atlântica (mTa), massa Polar atlântica (mPa) e massa 
Equatorial continental (mEc) (VIANELLO, 2000; VAREJÃO-SILVA, 2000; FERREIRA, 
1989). 
 
3. Análise dos Resultados 
 

Na Região Sul do Brasil, habitualmente atuam quatro massas de ar e os sistemas 
frontais, sendo duas de alta pressão atmosférica, a Polar atlântica e a Tropical atlântica e 

 
1 Tempo Médio de Greenwich (TMG) ou Greenwich Mean Time (GMT) em inglês, também conhecido por Hora de 
Greenwich 
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duas de baixa, a Tropical continental e a Equatorial continental. Considerando que Campo 
Mourão encontram-se nos prelúdios norte da Região Sul, a frequência da atuação da mTa 
e da mEc é ligeiramente maior do que no restante da Região Sul (BORSATO, 2006). 

O professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, já no início da década de 1970 
ressalvou que a massa Polar atlântica avançava em dois ramos principais, uma pelo interior 
do continente, aproveitando a calha do rio da Prata e outro pelo litoral do Atlântico Sul 
(MONTEIRO, 1971). Embora essas trajetórias não são nitidamente distintas, ainda são 
aceitas. Hoje, com a disponibilidades de imagens de satélites e a confecção de cartas 
sinóticas que se aportam em recursos dotados de tecnologias avançadas, nos possibilita 
aferir que os deslocamentos do anticiclone polar estão condicionados, num primeiro plano 
à estacionalidade. Da mesma forma que a Zona de Convergência Intertropical oscila em 
relação ao equador geográfico em até 8° para o hemisfério norte e 2° para o sul (MELO, et 
al, 2009), os centros de ações das massas de ar que atuam no Centro Sul do Brasil também 
oscilam. A Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), aproxima-se do continente no inverno, 
a Baixa do Chaco (centro de baixa pressão que se estabelece na região do Grande Chaco) 
na estação do inverno dá lugar aos avanços do anticiclone Polar (BORSATO, 2016). A 
corrente de Jato de Baixo Nível, mais atuante na estação do verão também influenciam nos 
estados do tempo, principalmente na distribuição da umidade relativa (MARENGO, 2002). 

Sumariamente e sem aprofundar na meteorologia, essas configurações estabelecem 
o itinerário e o compasso do Anticiclone Polar. Por outro lado, para a Climatologia 
Geográfica, o ritmo e principalmente os estados do tempo proporcionado pela massa Polar 
atlântica é mais apreciável dada as influencias nos climas do Sul do Brasil. 

Da mesma forma que a regularidade na dinâmica das massas de ar poderão 
proporcionar estados do tempo interessante para alguns setores produtivos, também 
poderão desencadear adversidades. A massa Polar atlântica, quando muito intensa gera 
condições para a formação de geadas noturnas, dependendo da intensidade e do período 
do ano, os prejuízos são amplos, principalmente nas lavouras e nos cultivar de 
hortifrutigranjeiros.  

A dinâmica das massas de ar foi analisada, a princípio para o ano de 2010, esse ano 
representa, segundo Tavar (1976) um ano padrão neutro. Considerando-se que 2010 foi 
um ano climatologicamente neutro, ele representa a dinâmica habitual para o Sul do Brasil.  

A variabilidade interanual na dinâmica das massas de ar para o Sul do Brasil é ampla, 
principalmente para os anos de manifestações dos fenômenos El Niño e La Niña.  

Borsato (2016) estudou a dinâmica das massas de ar para o Centro Sul do Brasil e 
observou que as participações interanuais são próximas, a intensidade é o componente 
que mais flutua interanualmente e também entre episódicos. Por isso, adotou-se um ano 
neutro, supondo-se que a dinâmica e a espacialização para janeiro e julho de 2010 sejam 
representativos da participação média.  

A tarefa de caracterizar os estados do tempo para ɳ localidades onde a mPa atua é 
árdua, ela é uma massa de ar que quando avança, como a sua opositora apresenta 
característica térmicas opostas, tem-se uma faixa com ɳ estados do tempo. Por isso, na 
medida em que ela perpassa, imprime suas características, alterando os estados do tempo 
e absorve aquelas do local. Nessa trajetória, ela se modifica no espaço e também no tempo, 
considerando que a baixa nebulosidade consequência da estabilidade, proporciona intensa 
radiação solar. Por isso, enquanto ela se mantiver estagnada no interior do continente, em 
poucos dias, torna-se uma massa de ar modificada. 

Na estação do inverno é mais comum que a mPa permaneça por mais tempo sobre 
o continente. Para as estações de transição, outono e primavera, há episódios de avanços 
pelo interior do continente e ela se mantem ativa por períodos até superiores a sete dias. 
Também há episódios em que ela avança pelo interior do continente e brevemente se 
desloca para o Atlântico Sul (BORSATO, 2016). Para a estação do verão, ela raramente 
avança pelo interior do continente. Na grande maioria dos episódios, ela segue pelo litoral 
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e interior do Atlântico. Às vezes crista estendem-se para o interior da Região Sul e gera 
estabilidade atmosférica. 

O contraste entre o ar polar mais frio e o tropical aquecido gera as Frentes. Os 
anticiclones que avançam na retaguarda dos sistemas frontais a partir do sul do continente 
americano são anticiclones frios, de origem térmica e se desenvolvem pelo resfriamento 
radiativo da superfície, que esfria a atmosfera acima em contato com a superfície (MUSK, 
1988). 

No front do ar polar, como os ares não se misturam organiza-se uma estreita zona 
de ares convergentes, denominado de “Frente Fria”. A diferença de densidade faz com que 
o ar frio avança sobre a superfície e eleva o ar quente, esse levantamento forçado 
desestabiliza a atmosfera local. O bolsão de ar polar ao avançar na retaguarda da frente 
adquire o status de um anticiclone, a qual, para Climatologia Geográfica é denominado de 
massa Polar atlântica, mesmo considerando que habitualmente as ondas polares tenham 
sua origem no Pacífico, observou Fonzar (1994). 

Para a região de Campo Mourão, como já foi adiantado, a mPa raramente atua na 
estação mais quente. O levantamento com a quantificação de sua participação para janeiro 
de 2010 mostrou que foi inferior a 10,0% do tempo cronológico (Figura 01). Na estação do 
verão, os estados do tempo mais comuns propiciado por essa massa de ar são dias com 
baixa nebulosidade, principalmente para a tipologia nuvens baixas e médias. Nessa 
condição, a temperatura se eleva rapidamente durante o dia e volta a cair no período 
noturno. No entanto, a intensa irradiação noturna favorece a queda da temperatura, cuja 
média das mínimas podem oscilar de 17° a 22°C. 

A participação da mPa em Campo Mourão foi bem menor do que no extremo Sul do 
Brasil (Figura 01). O mapa mostra também que a participação para o norte, decresce 
rapidamente, porém, as análises diárias mostraram que a mPa avança e em um ou dois 
dias depois, escoa para o interior do Atlântico Sul.   

 

 
Figura 1: Carta climática do Brasil para a atuação da mPa em janeiro de 2010. 
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Para a estação do inverno, a participação da mPa superou 50,0% do tempo 

cronológico (Figura 2) para os extremos Sul do Brasil. Ela também avançou pelos estados 
do Mato Grosso do Sul na Região Centro Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santos 
e todo o Sudeste do estado de Minas Gerais na Região Sudeste do Brasil. 

Para a estação do inverno, a principal consequência dessa massa de ar nos estados 
do tempo é a estabilidade atmosférica, a baixa nebulosidade ou ausência de nuvens, por 
isso, ela proporciona dias ensolarados e queda acentuada na temperatura durante o 
período noturno, dada a intensa irradiação. 

 

 

Figura 2: Carta climática do Brasil, a espacialização da mPa em julho de 2010. 
 

 
Para a Região Sul do Brasil, a mPa avança na retaguarda dos SF. A passagem da 

frente fria para um local é o momento da menor pressão, também é aquele com maior 
possibilidade de chuva, a nebulosidade é ampla e densa. Nos momentos que antecede a 
passagem da frente a pressão atmosférica decresce de forma acentuada e atinge seu 
menor valor no ápice da passagem. Depois, a pressão acresce mais pronunciado, no 
imediato, e gradativo, depois de algumas horas, até o máximo que habitualmente ocorre 
depois de 24 a 48 horas. 

Os ventos é um dos elementos do tempo que se destaca nas frentes. Para Campo 
Mourão, a intensidade pode variar de moderado a forte e soprar de nordeste, norte e 
noroeste, com rajadas que se intensificam até a transição da frente. As rajadas oscilam em 
até 12 m/s., no momento da passagem, ele roda para sudoeste e/ou sul, quando 
acompanhada de nuvens cumulonimbus as chuvas são intensas e às vezes com queda de 
granizo, podem desencadear também, rajadas de ventos e até microexplosões 
(microbursts). Segundo Fujita (1985) as microbursts, são correntes de ar descendente que 
se desprendem do interior dos cumulonimbus e estendem-se por áreas inferiores a 4 km 
de diâmetro e seus ventos duram de 5 a 15 minutos podendo atingir uma velocidade 
máxima de 75 m/s. 
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Depois da passagem do sistema frontal, as chuvas, gradativamente diminuem e 

cessam. O tempo cronológico, da passagem até o cessar das chuvas varia para cada 
episódio, em alguns a chuva é efêmera, por isso, cessa em minutos, em outros, dura até 
20 horas. Com a mudança da direção, as rajadas cessam e a intensidade diminui até reinar 
calmarias. Com o deslocamento do centro de alta pressão para o interior do Atlântico que 
habitualmente ocorrem após o terceiro dia a contar da passagem da frente, os ventos 
passam a soprar de sudeste ou leste e eventualmente de nordeste. As Figura 03 e 04 
mostram a espacialização dos sistemas frontais para o Brasil em janeiro e julho de 2010. 

Pode também, a frente estacionar sobre o norte do Paraná, esse é um estágio em 
que há inúmeros estados do tempo. Como não se tratar da análise específica de um caso 
e também porque nos dois meses analisados não se verificou essa situação, limitaremos a 
discorrer as possibilidades mais comuns verificadas quando um sistema frontal estaciona 
sobre o norte do Paraná. Dadas as condições de umidade relativa elevada ao longo da 
zona frontal, tem-se para alguns episódios, o desenvolvimento de linhas de instabilidades 
e também podem ocorrer o desenvolvimento dos Complexos Convectivos de Mesoescala 
(CCM), segundo Borsato (2018) os CCM podem se desenvolver ao longo da zona frontal e 
também durante o período de atuação da massa Tropical Continental.  

 

 
 
Figura 3: Carta climática do Brasil, a espacialização do sistema frontal em julho de 2010. 
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Figura 4: Carta climática do Brasil, a espacialização do sistema frontal em julho de 2010. 

 
As linhas de instabilidades têm suas gêneses na da zona frontal e avançam de 

sudoeste para nordeste. Há também linhas de instabilidades para essa região que surgem 
nos sistemas de cavados2. Nas primeiras horas, as chuvas se intensificam e as correntes 
ascendentes e descendentes potencializam os cumulonimbus. As características do tempo 
assemelham-se as de uma frente, após quatro a oito horas, ela evolui para o estágio de 
dissipação e se limitam a alguns núcleos convectivos. Também há episódios em que o ar 
frio da retaguarda da frente estaciona e a faixa de instabilidade é alimentada pelo ar quente 
que sopra do rumo norte. Nesse caso, as chuvas são duradouras e os acumulados em 24 
horas podem ser superior a 50 mm. 

O comportamento térmico para a região de Campo Mourão é igual aquele que 
caracterizam os estados do tempo em toda a região Sul do Brasil, antes e após a passagem 
de um sistema frontal. Com o deslocamento do ar polar ou subpolar, porém mais frio, em 
contrastes com o ar mais quente sobre a região. Com o deslocamento do ar frio, os ares à 
frente da zona frontal são ligeiramente comprimidos pelo avanço ou pela convergência dos 
ares, considerando as direções opostas, ou quase opostas na linha frontal. Essa 
compreensão gera aumento da temperatura nessa faixa sem qualquer alteração na energia 
total, denominado pela meteorologia como aquecimento pré-frontal. 

O aumento na temperatura pode ser de até três graus para a região de Campo 
Mourão, tanto para o mês de janeiro como para o de julho, o diferencial se verifica na 
nebulosidade. Para janeiro a umidade relativa é elevada e a pressão atmosférica é baixa, 
o que contribui para o aumento da nebulosidade, principalmente a presença de cúmulos 
que para o meio da tarde evoluem para cumulonimbus e os aguaceiros são comuns. Para 
julho também há nebulosidade, consequência do aquecimento pré-frontal, mas a densidade 
é baixa, só intensifica com a aproximação da frente. As nuvens do tipo cirros aparecem até 

 
2  Região da atmosfera em que a pressão é baixa, relativa às regiões circunvizinhas do mesmo nível. Na carta sinótica é 
representado pelo sistema de isóbaras paralelas que apresentam uma forma semelhante a um V. (disponível em < 
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=home/page&page=glossario#C>. 
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48 horas antes da passagem da frente, os cúmulos e os estratos até seis horas. Para janeiro 
é impreciso, a região apresenta alta cobertura, principalmente de cúmulos.  

A oclusão para as frentes que avançam pelo Sul do Brasil ocorre no núcleo da 
depressão, ou seja, no extremo oriental da frente. Nesse núcleo depressivo o vento atinge 
a maior velocidade, considerando a força centrípeta, também as chuvas são intensas 
(BARRY e CHORLEY, 2013). Como se dá no interior do Atlântico, os reflexos são 
manifestados na superfície do mar, gerando ondas que se avolumam, consequência do 
atrito dos ventos intensos na superfície das águas oceânicas na região central do ciclone.  

Para o mês de julho, a queda na temperatura é imediata à passagem do sistema 
frontal e segue em queda até 48 horas depois. Esse tempo é relativo à intensidade da 
massa Polar e também o seu percurso. Para os episódios em que ela avança pelo interior 
do continente, o resfriamento é mais acentuado. Mesmo em julho há episódios em que 
antes da mPa atingir a latitude do Trópico de Capricórnio ela se desvia para o interior do 
Atlântico. Para esses casos, a queda na temperatura é de três a cinco graus centígrados 
para a região de Campo Mourão. 

Para os dias em que a mPa permanece sobre a região, a insolação intensa durante 
o dia favorece a elevação da temperatura, da mesma forma, a irradiação noturna contribui 
para a queda, por isso, a amplitude diária supera 10,0°C. 

Depois da passagem do sistema frontal e do cessar das chuvas, a nebulosidade 
diminui e 24 horas depois se dissipam, às vezes há nuvens do tipo cirros mais persistentes. 
Por isso, durante os dias de atuação da mPa para a região de Campo Mourão, a 
nebulosidade é baixa ou inexistentes. 

Do primeiro dia de atuação até o recuo ou dissipação total, os estados do tempo se 
sucedem diariamente. A partir do momento que a temperatura atinge o seu menor valor, a 
região, gradativamente ganha calor e as características térmicas se alteram, da mesma 
forma a umidade relativa. O movimento do ar na área tomada pelo anticiclone, na horizontal 
é no sentido anti-horário, considerando o centro de alta pressão. Na vertical as correntes 
são descendentes, o que causa a compressão adiabática e a principal consequência é a 
estabilidade atmosférica. A baixa nebulosidade favorece o aquecimento diurno, a 
temperatura se eleva e a umidade relativa cai, e pode se aproximar dos valores de alerta, 
ou seja, 30% ou menos.  

No Sul do Brasil, o escoamento atmosférico é de oeste para leste, desta forma, a 
massa Polar tende a se deslocar para leste. Esse deslocamento favorece o surgimento de 
uma ampla depressão térmica na borda leste da cordilheira dos Andes, Região do Grande 
Chaco que dá origem à massa Tropical continental.  

A mTc é uma massa de ar de baixa umidade, embora, durante o período em que a 
Corrente de Jato de Baixo Nível está configurada, a umidade aumenta. Essa corrente 
arrasta ar úmidos da Amazônia para o interior do cone sul da América (MARENGO e SOAR, 
2002). 

A quantificação das participações mostrou que a mTc atuam na estação do verão e 
também no inverno. Os resultados apontam que em janeiro ela é mais atuante para o 
extremo Sul do Brasil (Figura 5). Para a estação do inverno, com a ampliação da mPa, a 
participação diminui para o Sul e aumenta para o oeste do Centro Sul do Brasil (Figura 6). 

É oportuno frisar que de Campo Mourão até Tarauacá no Acre a participação foi na 
faixa de 15 a 20%.  

Para janeiro, a região de Campo Mourão também recebe as influências da massa 
Equatorial continental cuja participação nos estados do tempo oscilou na faixa de 20 a 30% 
do tempo cronológico (Figura 7). Ela é uma massa de ar de alta temperatura, baixa pressão 
atmosférica e elevada umidade relativa, responsável pelos principais episódios de chuvas 
convectivas na região. Para a estação do inverno, essa massa de ar se limita ao extremo 
norte do Brasil, por isso, não há participação para a região. 
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Figura 5: Carta climática do Brasil, a espacialização da mTc em janeiro de 2010. 
 

 
Figura 6: Carta climática do Brasil, a espacialização da mTc em julho de 2010. 
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Figura 7: Carta climática do Brasil, a espacialização da mEc em janeiro de 2010. 

 
3. Considerações finais 
 

Constatou-se que para janeiro, a participação da mPa para Campo Mourão foi abaixo 
de 10,0%, prevalecendo a atuação das massas de ar de baixa pressão, especialmente a 
mEc e a mTc, cujos estados do tempo são caracterizados pelas elevadas temperaturas, 
alta taxa de umidade e frequentes episódios de chuvas convectivas.  

Para o mês de julho prevaleceu a atuação da mPa, cujos estados do tempo 
prevalecem a baixa nebulosidade, queda acentuada da temperatura, principalmente 
durante o período noturno. Com relação à temperatura, a mínima foi de 4,6°C e a máxima 
28,3°C, em uma amplitude mensal de 23,7°C, e, em janeiro, a mínima foi de 17,5°C e a 
máxima 32,8°C, com uma amplitude térmica de 15,3°C. Esses dados refletem as principais 
características das massas de ar, Polar no inverno e a Equatorial ou a Tropical continental 
no verão. 

Averiguou-se que os mapas produzidos pelo interpolador software Qgis, com 14 
locais, não foram suficientes para uma cobertura espacial da área de atuação de 
determinadas massas de ar, assegura-se que mais pontos sejam ajustados para a 
continuidade da espacialização das massas de ar no Brasil.  
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